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Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce bylo kritické zhodnocení teoretických koncepcí sexuálního imprintingu a 
jejich možné aplikace na empirické práce týkající se člověka 

Struktura (členění) práce:
V úvodní části práce jsou představeny koncepce imprintingu a vývoj pojímání tohoto 
fenoménu, následně jsou probrány jednotlivé typy sexuálního imprintingu u člověka, 
jejich možné ultimátní důvody a s tím související jevy. Celkové zhodnocení probírané 
problematiky a stručný návrh dalších výzkumů v této oblasti jsou uvedeny v závěru. 
Práce je členěna logicky a přehledně.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Použité zdroje jsou adekvátní (byť ne vyčerpávající) a ve valné většině jsou správně 
citovány.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
N/A

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Po formální stránce a jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, byť moje 
kompetence v této oblasti jsou spíše omezené.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Domnívám se, že autorka hlavní cíle splnila a prokázala schopnost samostatné 
práce s odbornou literaturou. Oceňuji i snahu o kritické hodnocení jednotlivých 
studií. Na druhou stranu je práce na několika místech poměrně povrchní a 
autorka ji mohla lépe kontextualizovat se souvisejícími fenomény (např. chybí 
některé mechanizmy vzniku homogamie). Kladně též hodnotím snahu 
interpretovat jednotlivé studie na základě vymezení charakteristik sexuálního 
imprintingu. Tyto interpretace však mohly být provedeny s větší 
systematičností. Věřím, že kdyby autorka věnovala práci ještě nějaký čas,
mohlo se jednat o práci výbornou; mým úkolem je však hodnotit práci 
předloženou a navrhuji proto hodnocení velmi dobře.
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Instrukce pro vyplnění:

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
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